
 

 

   Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở: 

- Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 

 

Thực hiện Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, ngày 18/4/2018 của UBND 

tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức,viên 

chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

Để có cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội đề nghị các đơn vị rà soát lại chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP đã được giao trong năm 2019,  nếu đơn vị có điều chỉnh 

chỉ tiêu hợp đồng của năm 2020 so với năm 2019 do tổ chức, sắp xếp bộ máy 

hoặc phát sinh tăng, giảm nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao, đề nghị đơn 

vị gửi văn bản về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét. Nếu không 

thay đổi chỉ tiêu hợp đồng thì đề nghị đơn vị có văn bản thống nhất giao chỉ tiêu 

hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong năm 2020 bằng với chỉ tiêu giao 

trong năm 2019. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị khẩn trương 

thực hiện, gửi văn bản về Văn phòng Sở tổng hợp trước ngày 15/4/2020./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,VP. 
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Số:            /SLĐTBXH-VP 

V/v đề xuất giao Hợp đồng  

lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP 

 

               Tây Ninh, ngày        tháng      năm 2020 
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